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Duurzaamheid. Het thema van de landelijke organi
satie voor Open Monumentendag 2022 is ‘duurzaam
heid’. In Hoorn kiezen we vaak ook ons eigen thema,
daar kom ik zo op terug. Eerst iets over duurzaam
heid. Monumenten zijn in bepaald opzicht duurzaam
omdat ze, in tegenstelling tot veel ‘gewone’ panden,
niet na een vrij korte gebruiksperiode worden afge
broken ten behoeve van nieuwbouw. Dat scheelt
enorm in materiaal, in transport, in uitstoot.
Om monumenten in redelijkheid te kunnen laten
voldoen aan opvattingen over energiegebruik en
comfort zijn aanpassingen noodzakelijk. Juist een
passend gebruik en het kunnen voldoen aan de
eisen van de tijd dragen in sterke mate bij aan de
instandhouding.

opdracht van de ‘Club van Rome’. Het rapport gaf
pijnlijk duidelijk aan dat de wereld, bij ongewijzigd
gedrag, in de loop van de 21e eeuw hardhandig zou
worden geconfronteerd met een groot gebrek aan
grondstoffen, ernstige vervuiling, klimaatproblemen,
etc. Om het tij te keren moest er direct en radicaal
worden ingegrepen. Dat rapport kwam dus 50 jaar
geleden uit! Daarna kwamen er veel meer rappor
ten, veel meer bijeenkomsten, veel meer besluiten.
We herinneren ons wellicht Kyoto (1972) en Parijs
(2015). De lijst is te lang om op te nemen. En tot op
heden stijgt de temperatuur op aarde nog steeds,
neemt de uitstoot van vervuilende stoffen ieder jaar
alleen maar toe en lijkt de tijd om het tij te keren
ten einde te lopen.

Maar niet alles kan, een zorgvuldige afweging van de
belangen is noodzakelijk. Verduurzamen van monu
menten is vaak een lastige opgave. Iedereen kent
wel de discussie over de vraag of zonnepanelen nu
wel of niet op beschermde panden moeten worden
toegestaan. En zo ja, ook op een volop in het zicht
liggend dakvlak boven een voorgevel? De landelijke
organisatie Open Monumentendag roept op projec
ten in te zenden zodat aan het best verduurzaamde
pand een prijs wordt toegekend. Op zich prima.

Of zonnepanelen op monumenten een er toe doend
deel van een oplossing kunnen zijn weet ik niet.
Zolang de wereld groei als noodzakelijk blijft zien
ben ik niet optimistisch. De zanger Ferre Grignard
zong in de jaren ‘70 al over de ‘eve of destruction’.
Wellicht ben ik te somber.

Maar. Al in 1972 werd het rapport ‘Grenzen aan de
groei´ gepresenteerd, een rapport geschreven in
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Terug naar Open Monumentendag Hoorn: Ons
jaarthema gaat over ‘Bouwen op vlucht’, een in
Hoorn kenmerkend verschijnsel. Voorgevels die zo
ver voorover leunen dat toeristen zich wel eens
afvragen: Moeten die panden niet worden gestut?
In dit boekje wordt uitgelegd hoe dit verschijnsel is

FOTO: SIDNEY VERVUURT

INHOUD

Wil jij ons team
versterken als
vrijwilliger?
Wij zoeken mensen die ons
als vrijwilliger willen helpen
Open Monumentendag vorm en
inhoud te geven. Met name op
het gebied van Communicatie,
IT, Sociale Media, Secretariaat
en Pandcontacten. Voor meer
informatie kunt u een mail zenden
aan secretariaat@omhoorn.nl.

Het Open Monumentendag Hoorn comité, van links naar rechts: Anja Morit, Eva de Bruijne, Joost Buchner, Jos Ross en Harm Stumpel.
Op de foto ontbreekt Anne Kuipers.

ontstaan. Gidsen leiden u op de dag zelf langs de vele op
vlucht gebouwde panden om er meer over vertellen.

Monumentendag te bekijken. Raadpleeg wel vooraf onze
website www.omhoorn.nl voor de meest recente informatie.

Dankzij de medewerking van pandeigenaren zijn er ruim
30 panden open. Panden in Hoorn, in Blokker en in Zwaag.
Geniet van activiteiten zoals muziek, tentoonstellingen,
activiteiten voor kinderen, de beklimming van de toren
van de Grote Kerk en meer. Verderop in dit boekje ziet u
een overzicht van al deze activiteiten. Vorig jaar vormde
de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel/restaurant een
belangrijk onderwerp waar vele honderden bezoekers op
af kwamen. Het resultaat van deze verbouwing is op Open

Rest mij dank uit te spreken aan alle medewerkende pand
eigenaren, vrijwilligers, donateurs, de gemeente en de leden
van het comité Open Monumentendag Hoorn. Ik wens u
veel plezier op Open Monumentendag 2022, zaterdag 10
september. (ca. 426 ppm)

Joost Buchner
Voorzitter Stichting Open Monumentendag Hoorn
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Mensen die nieuw in Hoorn zijn, kijken hun ogen uit bij
al de mooie monumenten die we hebben. Dat weet ik,
omdat ik zelf als aankomend Hoornaar tot die doelgroep
behoor. De pracht en praal die voor veel Horinezen
misschien soms al vanzelfsprekend lijkt, is het zeker
niet en verdient het om uitgelicht te worden. De rijke
historie van Hoorn zegt iets over onze identiteit: wie
zijn we, waar komen we vandaan? Die verhalen zijn het
waard om verteld te blijven worden. Daarom is Open
Monumentendag zo van belang.
We mogen als Hoorn trots zijn op de monumenten
eigenaren die meedoen en de organisatie van Open
Monumentendag. In de aanloop op deze dag heeft de
Stichting Open Monumentendag Hoorn zich ingezet voor
een afwisselend programma. Naast de openstelling van
monumenten worden er activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. En speciaal voor de jeugd wordt er in de
maanden september en oktober een Open Monumenten
Klassendag georganiseerd.
Mijn grote dank aan alle betrokkenen die deze dag weer
mogelijk maken: de Stichting Open Monumentendag
Hoorn, de meewerkende pandeigenaren, de vele
vrijwilligers, de donateurs en Team Erfgoed van de
gemeente. Dat het een mooie dag in Hoorn vol inspiratie
en plezier mag worden!
Axel Boomgaars,
Wethouder Erfgoed en Monumenten
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ACTIVITEITEN

THEMARONDLEIDINGEN ‘BOUWEN OP VLUCHT’
FOTO: BENNO ELLERBROEK

VOORWOORD DOOR
WETHOUDER BOOMGAARS

Bezoek het INFORMATIEPUNT
BIJ ROODE STEEN 15. Hier
kunt u vragen stellen en boekjes
ophalen. Ook is dit het startpunt
van de themawandeling.

GIDSEN VERTELLEN
U OVER HET
STATENLOGEMENT
Altijd al willen weten hoe het Staten
logement er van binnen uitziet?
Bezoek dit statige pand tijdens Open
Monumentendag en bekijk de zalen
en de kapel met eigen ogen. Gidsen
staan hier klaar om u te vertellen
over het pand en haar geschiedenis.
Bekijk in de kapel ook de expositie
‘Hoornse Meesters’.

CONCERTEN IN DE
ST. CYRIACUSKERK
Luister in de Cyriacuskerk naar
een uitvoering van de orgelwerken
van César Franck door organisten
Wim Dijkstra en Mark Heerink.
Aanvang is om 11.00, 12.00, 13.00
en 14.00 uur.

BEZOEK HET
FOREESTENHUIS
Grote Oost 43 met ondermeer
muziekoptreden van Kamerkoor
Camerata Liocorno.
Zie ook www.foreestenhuis.nl.

TOREN GROTE KERK:
MUZIEK EN BEKLIMMEN
Op het Kerkplein is ook dit jaar
weer een optreden van De Hoornse
Brassband en de stadsbeiaardier
Frits Reynaart. Zij spelen tussen
13:00 en 13:30 uur. Vanaf 13:30 uur
gaat de toren van de Grote Kerk open
voor bezoek. Daar bespeelt de stads
beiaardier het eerste half uur nog het
carillon ter demonstratie. Beklim de
toren, bewonder het carillon en geniet
van het weidse uitzicht over Hoorn!

Om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur
staan er gidsen klaar bij het OMH
informatiepunt voor Roode Steen 15.
Zij leiden u graag langs een aantal
op vlucht gebouwde panden in de
binnenstad. De wandeling duurt een
half uur.

TIMMERMANS
GILDEHUIS
Dames in klederdracht vertellen u
alles over de geschiedenis van het
Timmermansgildehuis.

BEKIJK ÉÉN VAN
DE NIEUWE HOTEL
KAMERS IN DE
GROTE KERK
De verbouwing van de Grote Kerk
is achter de rug. Vorig jaar kon u
het werk in uitvoering bewonderen.
Nu is Heavens Hotel en restaurant
The Saint geopend.
Tussen 12.00 en 16.30 uur kunt een
rondleiding krijgen en enkele hotel
kamers bekijken. Meld u hiertoe aan
bij de receptie.

DOE MEE IN DE
WERKPLAATS VAN
DE GOUDEN EEUW!
Kom kijken en meedoen met de
familieactiviteit in de educatieruimte
van het Westfries Museum op de
eerste etage van het Sint Jans
Gasthuis. Normaal is deze sfeervolle
ruimte alleen geopend op afspraak
voor lesgroepen. Nu kun jij er ook
rondkijken en meedoen met het
onderzoeken en ontdekken van de
geschiedenis onder je voeten. Het
betreft een doorlopende activiteit,
geschikt voor jong en oud, begeleid
door educatiemedewerkers van het
museum.

Ook is er doorlopend uitleg over
de geschiedenis van het Sint Jans
Gasthuis en de mooie details van
het gebouw.
Eerste etage Sint Jans Gasthuis
(Boterhal) van 11.00 tot 17.00 uur.

RONDLEIDING DOOR
HET SINT PIETERSHOF
Tijdens Open Monumentendag
worden rondleidingen georganiseerd
door het hof. Bekijk de bijzondere
tegelwanden en de monumentale
regentenkamer met goudleerbehang
uit 1768. Een unieke kans!
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ING

5

OO

M

DE

D
OR

NO

RO

IJK

17

BEZOEK DE
KUNSTATELIERS IN
DE JOZEFSCHOOL

AFS

AL
WA

WE
EN
OT
GR

HTE
AC

RD

STE

WE
ST
E

OA

		
7 VOC-pakhuizen
DRA

KERKP

18

16

6

MUN

G

STEE

W
NIEU

8

7

JE

EU

4

T

UD

NI

IJK

VES

RS
LLE
VO

EN

TERD

WE

Luister van 11.00 tot 16.00 uur naar
akoestische concerten van de bands
Heerenleed en Bottle up and Go. Gitaar,
banjo, viool, dobro en bas: zing mee
met de bluegrass country muziek.

Sint Pietershof
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de Pomologische vereniging. Mocht
u een appel of perenboom in uw
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naam van, dan is er zeker iemand
aanwezig die u verder kan helpen.

DE

O
DE BO NDER
OMPJ
ES

BU

8

MUZIEK IN DE
ST. MICHAËLSKERK:
BLUEGRASS COUNTRY
CONCERTEN

1

RL

HU

ELE

TURFHAVE

M

JOH.

TR.

ERT S

HA
ESSC

PA
K

TER

AAT

GEDEMPTE

ACH

VEERMANSKADE

T

26

R
ERST
ACHT

K
AR
DAL

EL

HOOFD

EM

2

1

ING

EG

NW

RIJ

RL

M 4

DRA

VELD

ICKEN
MUNN

VE

DE

3

L
WEE

RD
OO

FOTOTENTOON
STELLING FRUITTEELT
BLOKKER EN ZWAAG
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Unieke kans: Bezoek de archeologi
sche opgraving bij Roode Steen 15!
Archeologie West-Friesland is voor
een ingrijpende restauratie van dit
pand bezig met een onderzoek.
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*Meer te weten komen over deze
monumenten? Blader verder naar de
pagina’s 35-38.
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VLIEGENDE GEVELS
Als je aan het begin van de Grote Oost staat, heb je het jezelf misschien wel
eens afgevraagd: Hoe komt het dat zoveel gevels voorover hellen? Zijn de panden
verzakt of is er iets anders aan de hand? Het antwoord is dat de gevels zo zijn
gebouwd. Dit noemen we ‘bouwen op vlucht’. ‘Op vlucht’ komt van vliegen.
Er werd ook wel gesproken over ‘vliegende gevels’.

Het op vlucht bouwen komt niet in heel Nederland
voor, maar in Hoorn zien we dit veel. Hier staan tus
sen de 200 en 300 panden met voorgevels op vlucht.
Maar waarom werden gevels op vlucht gebouwd?
Is het om beter te kunnen hijsen (met een hijsbalk)
zonder tegen de gevel te komen? Zou het zijn voor
een groter oppervlak van de verdiepingsvloeren?
Of hellen de panden over vanwege perspectivische
correctie? Alle bovenstaande verklaringen zijn niet
de primaire reden: de oorzaak ligt in de verstening
van middeleeuwse houten gevels.

verticale houten delen. Elke verdieping steekt iets uit
over de verdieping eronder. Zo kan het afdruipende
regenwater vrij vallen van de gevel. De houten gevels
zijn iets vooroverhellend gebouwd om inwatering
door kieren en naden zoveel mogelijk te voorkomen.

VAN HOUT NAAR STEEN

HOUTEN HUIZEN

Vanwege brandgevaar komen er begin 17e eeuw
voorschriften die het bouwen van houten voorgevels
verbieden. Door de nieuwe regelgeving, maar ook
door de veranderende mode, worden houten gevels
langzaam vervangen door gemetselde gevels.

Tot het midden van de 17e eeuw hebben oudere huizen
nog vaak een houten draagconstructie en een houten
voorgevel. Tegenwoordig komen houten voorgevels
in Hoorn niet meer voor. De begane grond van zo’n
houten huis heeft aan de straatkant vaak een hoge
onderpui. In die onderpui worden zware eikenhouten
kozijnen, glas-in-lood en luiken aangebracht. Zie bijvoor
beeld ‘Het huis met de kogel’ uit Alkmaar. De gevels
van de verdiepingen van zulke huizen zijn bekleed met

In steden als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik blijft
de houten onderpui nog lange tijd bestaan. Boven
zo’n pui wordt een gemetselde gevel gebouwd. Die
gevels blijven voorover hellen, zoals de oorspron
kelijke houten gevel. Wanneer later ook de houten
onderpui door metselwerk wordt vervangen, komt
de gevel vaak in één vooroverhellende lijn te staan.
Zo blijven het straatbeeld en de ruimten van de
verdiepingen gelijk. Bij gevels die direct in steen
Alkmaar Huis met de kogel.
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HOEVEEL MOCHT EEN PAND
VOOROVER HELLEN?
Bijzonder voor Hoorn is de mate waarin de gevels
vooroverhellen. Zo staan een paar relatief lage pan
den wel ongeveer een meter op vlucht. Dat is het
dubbele van wat de gebruikelijke ‘keuren’ toelieten.
Keuren zijn vroegere wetten, bijvoorbeeld voor het
bouwen. Met een keur legt het stadsbestuur de
inwoners haar wil op. Vandaar ook het woord ‘wille
keur’, de wil van het stadsbestuur. De gebruikelijke
helling voor een gevel was maximaal 4 Amsterdamse
duim op een roede, oftewel 2,7 cm per meter hoogte.
De puibalk mocht 17,5 cm naar voren springen. Zo
mocht een pand met een hoogte van 10 meter vol
gens keur in totaal 44,5 cm voorover staan.

‘WANSTALTIG VLIEGENDE GEVELS’
In Hoorn schrijft Jonkheer P. Opperdoes Alewijn op
20 april 1865 een brief aan Burgemeester en Wet
houders der gemeente Hoorn over de voorgenomen
vernieuwing van zijn voorgevel Grote Oost 26. In zijn
brief schrijft hij over ‘de onbegrijpelijke wanstaltige
bouwtrant, die onze voorvaderen in de overhelling
der muren hebben in acht genomen en gevolgd zijn.’
Hij wil de gevel zuiver te lood gesteld herbouwen.
De vergunning wordt verleend, het werk uitgevoerd.
De gevel lijkt nu, naast de sterk op vlucht staande
gevel van nummer 24, wat achterover te vallen.
12

OP VLUCHT ANNO NU
Altijd weer doet zich bij nieuwbouw in een bestaande
omgeving de vraag voor: In hoeverre moet nieuw
bouw worden aangepast aan de omgeving? Bouw je
een zuiver verticale gevel tussen op vlucht staande
gevels, dan lijkt het nieuwe pand achterover te vallen.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij de nieuwbouwpan
den Nieuwendam 11-13. Bij de stadsvernieuwing op
de Italiaanse Zeedijk in de jaren ‘80 is de voorgevel
van het pand links van de Melknapsteeg wel in de
lijn van de voorover hellende buren gebouwd. Een
recent en opvallend voorbeeld zijn de dansende
gevels van Westerdijk 13-17. Dit bouwblokje vormt
een moderne variant op het thema. Zo blijkt bou
wen op vlucht, zeker in Hoorn, toch ook weer iets
uit ‘deze’ tijd.

Wandel mee met
de themarondleiding
‘Bouwen op vlucht’.
Kijk voor meer informatie
op pagina 6.

FOTO’S: BENNO ELLERBROEK

worden gebouwd, blijft de bouwkundige traditie
van het vooroverhellend bouwen nog lang in stand.

Enkele panden die sterk op vlucht staan:
Bierkade 10
Grote Oost 7
Grote Oost 10
Grote Oost 24
Grote Oost 49
Rode Steen 15
Schoolsteeg 7
Vismarkt 2
Meer informatie over op vlucht bouwen leest u in het
boek ‘Hoorn in de twintigste eeuw’, uitgave PSBB.

Joost Buchner
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Pieter Teylers Huis
Haarlem

Slot Loevestein
Poederoijen

1

2

SINT PIETERSHOF

TIMMERMANSGILDEHUIS

Dal 9

Ooit een klooster van de Kruis
herenbroeders en na de hervorming
het ‘Oude Mannen- en Vrouwen
huis’. Tijdens zijn lange geschie
denis deed het pand ook dienst
als psychiatrische inrichting en
gevangenis. Nu zijn hier woningen.
Het hoofdgebouw is van 1692 en is
gebouwd in Hollands Classicistische
stijl. Links van de hoofdingang ziet
u de wapenschilden van regenten
en rechts van burgemeesters. In
het fronton op de voorgevel de
Wittenburg
Stompetoren

Westfries Museum
Hoorn

3
CLAES STAPEL’S HOFJE

Dal 3
eenhoorn met het wapen van Hoorn.
Van de drie binnenhoven is de
grootste toegankelijk. In de prachtige
tuin, die gedeeltelijk in de 18e eeuw
aangelegd werd, waant u zich buiten
de stad.

RL Tijdens Open Monumentendag
worden rondleidingen georganiseerd
door het hof. Bekijk de bijzondere
tegelwanden en de monumentale
regentenkamer met goudleerbehang
uit 1768. Een unieke kans!

Het Timmermansgildehuis is
één van de twee overgebleven
gildehuizen van Hoorn. U komt het
Timmermansgildehuis binnen door
een poort. Boven de poort ziet u
een aantal symbolen die duiden op
het oorspronkelijke gebruik van dit
gebouw: een bijl, schaaf en beitel.
Het huis heeft een uniek interieur.
Er is 17e-eeuws schilderwerk op
de wanden, het houtskelet is gaaf
behouden gebleven en u kunt de

Munnickenveld 21
vergaderkamer van de gildevoogden
bezoeken. Het houten plafond van
de gildekamer is beschilderd met
rozetten en bladranken.
Sinds 1972 is het pand in gebruik
bij het Westfries Genootschap die
voorlichting geeft en verkoopt van
boeken over de geschiedenis van
Westfriesland.

OA Dames in klederdracht vertellen u alles over de geschiedenis.

Het Claes Stapelhofje is een
voormalig vrouwenhofje uit 1682.
Hofjes waren belangrijke sociale
voorzieningen waar oude of arme
mensen een onderkomen kregen.
Het hofje is traditioneel rondom
een binnenhof gebouwd, hoewel
het naar de straat open is. Op de
binnenplaats waren de bleek, de
waterpomp en een moestuin. Twee
historische waterpompen zijn nog
aanwezig. De eenvoudige huisjes
bestonden uit een kamertje van 4 bij

4 meter waarin een bedstede, een
vaste hoekkast en een stookplaats
zaten. Ieder huisje had een zoldering
die als berging diende. De woning
van de hofjesvrouw of ‘hospes’ was
wat ruimer en uiteraard was ook de
regentenkamer van meer gemakken
voorzien. De gemeente besloot de
huisjes in 1954 te verbouwen en
deels samen te voegen, om ze aan
de moderne eisen te laten voldoen.
Het renaissance toegangspoortje,
ooit de toegang tot de Latijnse
school aan de Kruisstraat, is hier in
1956 geplaatst. De woningen zijn
niet te bezoeken, de tuin wel.
15
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LUTHERSE KERK

STATENLOGEMENT

Ramen 4

De Lutherse kerk van Hoorn is
in 1768-1769 gebouwd in Lodewijk
XV- of rococostijl. De voorganger
was een schuilkerk uit 1631. Schuil
kerken lagen vaak verscholen achter
de bebouwing aan de straat en
mochten zich niet als kerk profileren.
De huidige Lutherse kerk toont
zich trots in de gevelwand en heeft
een bijzonder en rijk interieur. De
kansel is van prachtig houtsnijwerk
voorzien, geheel in de geest van
de rococo. De oorspronkelijke kerk
16

Nieuwstraat 23
banken zijn behouden gebleven. Het
hoogtepunt van het interieur is het
orgel, gebouwd door Pieter Müller.
De middelste van de drie uitge
beelde figuren op het orgel stelt de
harp spelende koning David voor.
Links en rechts ziet u een zwaan, het
symbool van de Lutheranen.

M Luister tijdens Open Monu
mentendag naar orgelspel op dit
bijzondere orgel.

De geschiedenis van de Staten
poort gaat ver terug. Het gebouw
heeft verschillende bouwdelen
waarvan de voormalige Cecilia
kapel uit 1435 het oudste is. Na de
reformatie veranderde de functie van
de gebouwen. De Gecommitteerde
raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier gebruikten het als
logement. De kapel wordt verbouwd
tot eetzaal en in 1613-1618 krijgt het
gebouw aan de kant van de Nieuw
straat zijn prachtige renaissance

gevel. In de voormalige eetzaal
hangt een bijzonder schilderij:
De slag op de Zuiderzee, geschilderd
door Jan Theunisz. Blankerhof, met
een uitzonderlijke lijst.
De prachtige eetzaal kreeg de
tegenwoordige inrichting in 1788,
naar ontwerp van architect Leendert
Viervant. De stad Hoorn richtte het
Statenlogement begin 19e eeuw in
als stadhuis, de voormalige eetzaal
wordt raadzaal.

Tot 1977 heeft het complex als stad
huis dienst gedaan. In het achterste
deel van het complex, toegankelijk
via een deur in de Nieuwsteeg, is
Expoost gevestigd. In de kapel kunt
u de expositie ‘Hoornse Meesters’
bekijken. Ook de binnentuin is open.

RL Gidsen staan klaar om u te
vertellen over het bijzondere pand en
haar geschiedenis.

0228 - 54 13 87
www.hooijbergbv.nl
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WEESHUISTUIN
Het monumentale weeshuis
complex bestaat uit het voormalige
Burgerweeshuis en de voormalige
Mariakapel, die samen een binnen
tuin omsluiten. Van 1574 tot 1958
hebben hier Hoornse weeskinderen
gewoond. Kinderen van niet-poorters
(van buiten de stad dus) kwamen
terecht in het armenweeshuis. De
stad Hoorn hield hier van 1573 tot
1576 de Graaf van Bossu gevangen.
Hij was Spaans bevelhebber bij de
roemruchte ‘Slag op de Zuiderzee’.
18
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VOC-PAKHUIZEN

HET SPEELGOEDMUSEUM

Onder de Boompjes 22
De prachtige Weeshuistuin is
toegankelijk via het poortje aan de
kant van de Turfhaven. Hier ziet u
onder andere een hardstenen water
pomp in Lodewijk XV-stijl en replica’s
van beelden van de weeskinderen.
Ook staat daar een monumentale
plataan uit 1891. De gebouwen zijn
niet open.

Dit zijn twee voormalige pakhuizen
van de Hoornse kamer van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Het rechter pakhuis verrees in 1606
en is verlengd tussen 1630 en 1639.
Het linker pakhuis is vermoedelijk
in 1610 tot stand gekomen. In deze
pakhuizen lagen de specerijen uit
Oost-Indië. In de voorgevel ziet u
een herplaatste gevelsteen met
afbeeldingen van een 17e-eeuwse
driemasters. Later was het een
graanpakhuis. De pakhuizen onder

FOTO: GABY HOOGZAAD

FOTO: GABY HOOGZAAD
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Pakhuisstraat 10
gingen meerdere ingrijpende verbou
wingen. De voorgevels zijn een
reconstructie en kwamen in 1940
tot stand. Inpandig heeft het rechter
pakhuis een schouw uit het laatste
kwart van de 18e eeuw met in reliëf
een tak van de nootmuskaatboom,
mercuriusstaf en twee specerijbalen
met het monogram van de Hoornse
VOC. In het pand huist Vereniging
Oud Hoorn. Het rechter pakhuis
werd in 2004 gerestaureerd door
Stichting Stadsherstel Hoorn.

De Pakhuisstraat heette aanvanke
lijk de Fabrieksstraat, vernoemd naar
de stadstimmerwerf of stadsfabriek
die je hier aantrof. Aan het begin
van de 17e eeuw verrezen hier
enkele pakhuizen van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie en kwam
de naam Pakhuisstraat in gebruik. Dit
dwarshuis is vermoedelijk oorspron
kelijk in de 17e eeuw tot stand
gekomen. Evenals in het naastgelegen
pand zijn inwendig delen van het eiken
houtskelet behouden gebleven.

De buitenzijde is uiteraard meer
dere malen gewijzigd, de pui is op
historiserende wijze vormgegeven.
Tot 1980 was in dit monument een
sigarenwinkeltje gevestigd. Rond
1900 zat aan de achterzijde zelfs een
sigarenmakerij. Tegenwoordig wordt
het huis deels bewoond. Binnen
kunt u een historische speelgoedcol
lectie bekijken die een periode van
twee eeuwen beslaat.
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GROTE KERK
Kerkplein

De Grote Kerk dateert van
1881-1883 en is gebouwd in neo-re
naissancestijl. Het ontwerp is van de
Amsterdamse architect C. Muysken.
De gotische voorganger van de kerk
ging in 1838 in vlammen op. Dat was
een veel grotere kerk, vergelijkbaar
met de Sint Bavokerk in Haarlem. De
huidige kerk is qua lengte, de toren
meegerekend, toch de grootste kerk
van Hoorn. Na sloopdreiging kwam
de kerk in particulier bezit en werd
in 1984 gerestaureerd. Er werden 32
20
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woningen gebouwd, deels in de kap.
In de kerkruimte kwamen winkels.
Rond de eeuwwisseling kwamen
de winkelruimten leeg te staan. Nu
is de kerk herbestemd tot Heavens
Hotel en restaurant The Saint.
In de fontein op het Kerkplein ziet
u plattegronden van de vroegere
kerken.

OA Tussen 12:00 en 16:30 kunt u
enkele hotelkamers bekijken. Meld
u aan bij de receptie. Zie pagina 7.

TOREN GROTE KERK
(CARILLON)
Deze torenspits is gebouwd in
1939, nadat de voorganger werd
gesloopt door bouwvalligheid. Voor
de nieuwe torenspits werden drie
ontwerpen gemaakt waarvan de
eenvoudigste werd gerealiseerd. De
toren is gemeentelijk eigendom.
Tijdens Open Monumentendag kan
de toren worden beklommen. Vanaf
de drie balkons, op 25 meter hoogte,
is er een prachtig uitzicht over de
stad en het Markermeer. Wie nog

FOTO: JACOB JAASMA
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hoger klimt, kan de luidklokken en
het carillon bekijken. Het carillon
bestaat uit 52 klokken, waarvan de
zwaarste ruim 1500 kg weegt.
De toren is net als het kerkgebouw
een rijksmonument en is belangrijk
voor het silhouet van de stad.

M De stadsbeiaardier Frits Reynaert
speelt samen met de Brassband
tussen 13:00-13:30 uur. De toren
gaat open vanaf 13:30 uur, eerste
half uur demonstratie carillon spelen.

SINT-JANSGASTHUIS
Kerkplein 39

Dit gebouw (1563) was tot 1840 een
ziekenhuis. Daarna deed het dienst
als ‘stadsboter- en eierhal’. Vandaar de
benaming ‘Boterhal’. Het is één van
de best bewaarde vroege renaissance
gevels in Nederland. Boven de entree
ziet u een beeld van Johannes de
Doper. In de grote zaal, waar de zieken
lagen, is de oorspronkelijke balklaag
behouden. De natuurstenen consoles
met gebeeldhouwde koppen dragen
de zware balken. De begane grond
is als expositieruimte van Kunste

11
naarsvereniging Hoorn e.o. Op de
eerste verdieping is sinds 2017 de
educatieve ruimte van het Westfries
Museum, de Werkplaats van de
Gouden Eeuw. Hier ontdekt jong
en oud de geschiedenis onder hun
voeten met educatieve activiteiten,
museumtheater en workshops.

OA Doe mee met de familie
activiteit in de Werkplaats van de
Gouden Eeuw! Eerste etage van
11.00 tot 17.00 uur. Zie activiteiten
overzicht op pagina 7. En bekijk op
de begane grond de expositie van
Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.

ONDERGRONDSE WATERLOOP
‘t Glop

Tussen het Glop en het Kerkplein
ligt een uniek stelsel van middel
eeuwse, overkluisde waterlopen en
riolen. De ondergrondse gang onder
het Glop en het St.Jansgasthuis was
enigszins in de vergetelheid geraakt.
Het is in 2015 ‘herontdekt’ nadat
het gewelf deels instortte en er
een gat in de bestrating viel. Na het
verwijderen van een dikke sliblaag
kwam een fraai gemetselde gang
uit de 16e eeuw tevoorschijn. Om
deze overkluisde waterloop voor het

publiek zichtbaar te maken, is een
kijkruimte gebouwd. Op een prachtig
informatiepaneel, dat de gemeente
speciaal voor deze locatie maakte,
leest u meer over de waterrijke
geschiedenis van Hoorn. (‘t Glop is
een zijstraatje van de Kerksteeg)

OA Tijdens Open Monumenten
dag te bezichtigen voor publiek! Daal
af en neem een kijkje. Het Glop is te
bereiken via het Sint-Jansgasthuis of
via de Kerksteeg.
21
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HUIS VERLOREN

Aandacht
voor ambacht

Kerkstraat 10

Machinestraat 2, 1749 DT Warmenhuizen
(0226) 391374 • info@pronkbouw.nl
www.pronkbouw.nl

‘Huis Verloren’ is een woonhuis met
in het achterste deel en de tuinvleugel
een horecafunctie. Dit pand werd
gebouwd in 1430 als woonhuis. In
1730 betrok Lucas Merens, toenmalige
burgemeester van Hoorn, dit pand.
Merens was tevens bewindhebber
van de Oost-Indische Compagnie en
dreef veehandel met de stad Boston.
Toen Amerika in 1776 onafhankelijk
werd, was Kerkstraat 10 een van de
eerste handelshuizen in Nederland die
zaken deed met de Verenigde Staten.

13
In 1778 werd het pand verbouwd
in Lodewijk XVI-stijl tot een van de
mooiste woonhuizen van Hoorn. Er
kwamen stijlkamers met in bladgoud
gezette ornamenten en geverfde
doekbespanning van zuiver zijde. Ook
een gebeeldhouwde marmeren schoor
steen en een zeldzaam mooi gestuukt
plafond. Eind 1905 werd het gebouw
een militair tehuis, genaamd ‘Het
Gezellenhuis’ en kreeg het een feest
zaal met horecabestemming. In 1987
werd het ingrijpend gerestaureerd.
Let op: Huis Verloren is geopend
tot 15.00 uur.

RESTAURANT RIDDERIKHOF
Roode Steen 9

Dit pand van eind 16e-eeuwse
oorsprong zit vol verrassingen. Het is
in 2002 grondig gerestaureerd door
de Stichting Stadsherstel Hoorn en
ingericht tot een zeer karakteristiek
café/restaurant. Stadsherstel Hoorn
is sindsdien eigenaar van het pand.
In de gang een bijzonder stenen
renaissancepoortje. Alle verdie
pingen tonen het zeer zwaar uitge
voerde houtskelet. In 1882, toen
hier café Dalmeijer gevestigd was,

verrees achter het oorspronkelijke
pand een met glas overdekte winter
tuin, naar ontwerp van de Hoornse
architect A.C. Bleijs. De wanden van
de wintertuin zijn fraai beschilderd
met landschapsvoorstellingen.
Van 1924 tot 1995 was hier de lande
lijk bekende kostuumverhuurderij
‘de erven Ridderikhoff’ gevestigd.
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PATRICIËRSWONING
Roode Steen 15

De voormalige patriciërswoning aan
de Roode Steen 15 is in 1744 ontstaan
na samenvoeging van drie oudere
huizen. De kapconstructie van rond
1581 is het oudste deel van het pand.
De huidige lijstgevel met monumen
tale ntree is in 1787 gebouwd, geheel
in de geest van die tijd. De gevel
heeft een symmetrische opzet. De
horizontale band, een kroonlijst, sluit
de bovenzijde af. De entree heeft een
omlijsting van pilasters en we zien
een prachtig ovaal bovenlicht. Burge
24
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15
meester Willem de Vicq gaf in 1871
opdracht tot het bouwen van een met
rijk metselwerk gedecoreerd poortje
naast het pand. Het monumentale
pand is in 2015 gerestaureerd. Sinds
dien sieren prachtige persiennes
(raamluiken) de voorgevel weer. Het is
duidelijk te zien dat dit pand sterk op
vlucht (vooroverhellend) is gebouwd.

OA Unieke kans: bekijk de
inpandige archeologische opgraving
vandaag live! Zie het activiteiten
overzicht op pagina 7. Het is onzeker
of het pand toegankelijk is. Houd
www.omhoorn.nl in de gaten.

WESTFRIES MUSEUM
Roode Steen 1

Hier stond vanaf de 15e eeuw
het Proostenhuis, de zetel van de
afgevaardigde van de bisschop van
Utrecht. Nadat Hoorn voor Willem van
Oranje koos, gebruikten de Gecommit
teerden Raden van West-Friesland en
het Noorderkwartier in 1596 het pand
als vergaderplaats. Het Proostenhuis
werd gesloopt en in 1631-32 werd het
huidige pand gebouwd met een kost
bare natuurstenen gevel. Centraal ziet
u het wapen van de gecommitteerde
Raden, bovenin dat van stadhouder

Frederik Hendrik. Op de geveltop
zeven leeuwen met de wapens van de
vertegenwoordigde steden. In 1908-11
werd het natuursteen vervangen
door hardsteen tegen gewapend
beton. Vanaf 2023 wordt het museum
gerenoveerd. De toegankelijkheid
wordt verbeterd, het pand Roode
Steen 15 komt erbij en de faciliteiten
en presentaties worden vernieuwd.

schattenuithetrijks.nl
schattenuithetrijks.nl
wfm.nl/hoge-luchten
wfm.nl/hoge-luchten

MU Gratis toegang op
10 september. Het museum sluit
met ingang van 2023 voor een
grondige restauratie en verbouwing,
dus neem nog snel een kijkje!

wfm.nl/batavia-1627vr
wfm.nl/batavia-1627vr

FOTO: BERNARD FABER
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SINT JOZEFSCHOOL
Achterom 19

De Sint Jozefschool bestaat dit
jaar 100 jaar! De school met acht
klaslokalen wordt in 1922 gebouwd
naar ontwerp van de Zaanse
architect S.B. van Sante in een door
rationalisme, Amsterdamse School
en art deco beïnvloede bouwstijl.
Bovenin de voorgevel bevindt zich
een frontonachtig vlak met een
tegeltableau in de vorm van een
liggende ruit, waarin een Latijns
kruis met een stralenkrans en de
oorspronkelijke naam van de school
26

Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
tel. 0229 27 35 70
info@oudhoorn.nl
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‘R.K. PAR. JONGENSSCHOOL’. In
1960 krijgt de school de naam Sint
Jozefschool en in 1965 worden ook
meisjes toegelaten. Door ontvolking
van de binnenstad moet de school in
1984 zijn deuren sluiten. De school
lokalen zijn momenteel in gebruik als
atelierruimtes.
Het grondplan van het schoolgebouw
bestaat oorspronkelijk uit een sober
rechthoekig gebouw met schilddak
en een zowel aan de voor- als
achterzijde identiek smaller en lager
rechthoekig gedeelte met entree.
Ter noodzakelijke uitbreiding van de

school wordt dit gedeelte aan de
achterzijde in 1951 vervangen door
een aanbouw met vier klaslokalen.
Het kleurrijke interieur bevat een
schat aan art deco elementen, die niet
alleen ter verfraaiing maar deels ook
voor educatieve doeleinden dienden.
De ruime gangen zijn afgewerkt met
tegelvloeren in fraaie geometrische
lijnpatronen en met tegellambrise
ringen, waarin bijzondere meerkleu
rige tegeltableaus zijn opgenomen
van stadsgezichten, van beroepen en
leefomstandigheden in het begin van
de 20e eeuw én in vroegere tijden

en van natuurgetrouwe afbeeldingen
uit de flora en fauna. De twee karak
teristieke omtegelde wasbakken met
tegeltableaus en het veelkleurige
trappenhuis zijn ware blikvangers.
Voorbij de vestibule is rechts boven de
lambrisering een meerkleurig tegelta
bleau aangebracht met daarop, binnen
een Latijns kruis, de namen van de
leden van het toenmalige kerkbestuur,
van de architect en het bouwjaar.

OA Nu zijn er in de school
kunstateliers gevestigd. Een aantal
van deze worden opengesteld op
Open Monumentendag.

SINT JOZEFHUIS/
MUSEUM KAAP HOORN-VAARDERS
Achterom 15, 17

Het voormalige rooms-katholieke
Wees- en Oudeliedenhuis St. Jozef
is gesticht in 1773. Het gebouw
bestaat uit vier vleugels rondom
een rechthoekig binnenhof. Dit
binnenhof vormt een groene oase.
De voorgevel heeft een rijkversierde
ingangspartij met ornamenten in
Lodewijk XV-stijl. Na restauratie in
1985 kreeg het pand een nieuwe
bestemming met 31 woningen.
De fraaie regenten- en regentessen

kamers aan weerszijden van de
entree zijn in 1986 gerestaureerd
door de Stichting Stadsherstel
Hoorn. Deze kamers vormen nu
de vaste tentoonstellings- en
voorlichtingsruimte van de Stichting
Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.
Hier ontdekt u alles over de histori
sche zeevaart om Kaap Hoorn.

MU Bezoek de tentoonstellings
ruimte en de binnentuin.

Vereniging Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Al
meer dan 100 jaar. En in al die jaren heeft zij de stad behoed voor
verval, sloop en achteruitgang.
Om de aandacht voor historisch erfgoed levend te houden organiseert
Oud Hoorn lezingen, wandelingen en cursussen, bespreekt actuele
en minder actuele zaken op Facebook,
onderhoudt een uitgebreide openbare
beeld- en kennisbank en bovendien een
zeer complete historische website.
Belangrijke taken, vindt u ook niet?
Door lid te worden van de Vereniging draagt
u bij aan het behoud van de historische
stad Hoorn. Een lidmaatschap kost maar
€ 25,00 en daarvoor krijgt u ook nog eens
elk kwartaal ons fraaie tijdschrift in de bus.

www.oudhoorn.nl

Ruim een eeuw lang
actief voor Hoorns erfgoed
27
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ST. CYRIACUSKERK

17E-EEUWS WOONHUIS

28

OOSTERKERK EN
CLAES JOESTHUYS

Bierkade 10

Grote Noord 15

De Sint Cyriacuskerk is een drie
beukige kruisbasiliek uit 1879-1882
met twee elegante fronttorens en
een grote achthoekige vieringkoepel
bekroond door een lantaarn. Het
destijds baanbrekende ontwerp
kwam van de Hoornse architect
A.C. Bleijs en kent een combinatie
van barokke, renaissance, romaanse
en zelfs oosterse vormen. In het
bijzondere interieur ziet u onder
andere houten tongewelven met
cassetten, een deels houten binnen

20

koepel, en kolommen en pilasters
van marmer. De orgelkas is het
eerste orgel met open pijpopstelling
in Nederland. De 15e-eeuwse houten
piëta en eikenhouten preekstoel zijn
afkomstig uit een van de vroegere
katholieke kerken.

M Luister naar een uitvoering van
de orgelwerken van César Franck
door organisten Wim Dijkstra en
Mark Heerink om 11.00, 12.00, 13.00
en 14.00 uur.

Dit bescheiden woonhuis stamt
uit de 17e eeuw. In 1919 kocht de
Vereniging Oud Hoorn het toen sterk
vervallen pand. Na restauratie was
het pand in 1927 weer bewoonbaar.
Het huis heeft een houten pui met
18e-eeuwse roedeverdeling tussen
gesneden consoles. De opvallende
goot, die dwars over de gevel loopt,
liep vroeger naar een waterput. Het
pand is zeer sterk op vlucht gebouwd.
In het interieur zijn mooi houten

Grote Oost 58, 60
schotwerk en een 18e-eeuwse
schouw (ook wel ‘smuiger’ genoemd)
te bezichtigen. Een smuiger is een
bijzondere, naar voren gekromde
schouw, geheel betegeld met
fraaie tegels, vaak met bijbelse- of
bloemmotieven. Het vormt een
pronkstuk in het interieur. Een
smuiger komt het meest voor in de
Zaanstreek, maar verder alleen in
Waterland en Westfriesland.

De Oosterkerk is de op één na
oudste kerk van Hoorn. De laatgo
tische kruiskerk met renaissance
voorgevel komt uit 1616. Het is een
ontwerp van bekende Amsterdamse
architect en beeldhouwer Hendrick
de Keyser.
Vanouds is dit een schippers- en
visserskerk. De windvaan heeft de
vorm van een scheepje en in de
kerk zijn schippersgraven. In het
interieur ziet u een Batzorgel (met

prachtig Lodewijk XV-snijwerk), een
wenteltrap naar de klokkentoren en
gebrandschilderde ramen. Bekijk
ook het glas in lood raam uit 2021
naar ontwerp van kunstenaar Joost
de Swarte. Het raam verbeeldt de
geschiedenis van Hoorn en het water.
Het voorhuis van het naastgelegen
17e- of mogelijk 16e-eeuwse Claes
Joesthuys is vanuit de kerk toeganke
lijk. De oude ruimtelijke structuur en
het houtskelet zijn bewaard gebleven.
In het 4,5 m hoge voorhuis treft u
een zogenaamd hangkamertje aan.

OA Grote boekenmarkt.
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VRIJMETSELAARSLOGE

HOOFDTOREN EN HOUTEN HOOFD

Binnenluiendijk 2

Sinds 1872 is dit pand in gebruik
als loge. Nu als loge West-Friesland,
loge De Eenhoorn en Loge Ariana.
De laatste is een vrouwenloge van
de Orde van Weefsters.
De vestibule met 18e-eeuws stucwerk
biedt toegang tot de ‘werkplaats’ of
‘tempelruimte’, die ook open is tijdens
Open Monumentendag. De monu
mentale voorgevel kwam tot stand in
1784 in opdracht van de toenmalige
eigenaar de Westindische Compagnie.
30
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Houten Hoofd is openbaar gebied.
Hoofdtoren (Hoofd 2) niet geopend voor publiek
In het fronton ziet u het monogram
GWCH (Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie Hoorn). De voorgevel
doet vermoeden dat het één groot
pand betreft. Niets is minder waar,
het is een complex bestaande uit
twee oudere panden.

De Hoofdtoren is in 1532 gebouwd
als verdedigingstoren tegen aanvallen
vanuit zee. De zeezijde is opgebouwd
van lichtkleurige ledesteen en hier
door als baken voor de scheepvaart
al van verre zichtbaar. Aan deze zijde
is ook een lichtkooi te zien, waarin
fakkels brandden. De muren aan
zeezijde zijn 1,5 meter dik en in de
toren zaten schietgaten voor groot
vuur en musketvuur. De meeste
schietgaten zijn dichtgemetseld en

oorspronkelijk waren er kantelen.
De voorgevel is rijk gedetailleerd
met speklagen en bogenfriezen. Het
torentje met lantaarn uit 1750 is een
kopie van een verbrande voorganger
uit 1651. Achter de Hoofdtoren ligt het
Houten Hoofd, deze ver in het water
stekende steiger dateert oorspronke
lijk van 1464. De steiger diende zowel
als aanlegplaats als om vertrekkende
zeilschepen bij tegenwind uit de
haven te kunnen trekken.
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VOORMALIGE GEVANGENIS
Oostereiland

Het Oostereiland is rond het
midden van de 17e eeuw in de
Zuiderzee aangelegd. De koopman
Cornelis Schuyt bouwde er enkele
pakhuizen. In 1814 kwam in het
complex een militaire gevangenis en
daarna was het in gebruik als verbe
teringsgesticht. Kort na de Tweede
Wereldoorlog zaten hier collabora
teurs en politieke gevangenen. Het
complex is in de loop der eeuwen
vele malen verbouwd en uitgebreid.
Gemeente Hoorn heeft uiteindelijk

het gehele complex aangekocht en
gerestaureerd. De toegangsbrug
is geheel nieuw. De verschillende
panden kregen diverse bestem
mingen. Momenteel zijn hier naast
woningen onder andere een hotel,
een architectenbureau, Cinema
Oostereiland en het Museum van de
Twintigste Eeuw gevestigd. Van de
gebouwen is alleen het restaurant
geopend. De binnenplaats is vrij
toegankelijk, het museum tegen
betaling of met een Museumkaart.

CENTRUM VAREND ERFGOED HOORN
Oostereiland

In het Centrum Varend Erfgoed
op de zuidpunt van het Oostereiland
maakt u kennis met de vissersge
schiedenis van Hoorn. Hier was in
de 18e eeuw een scheepswerf van
de Admiraliteit gevestigd. Het bezoe
kerscentrum is gratis toegankelijk.
Bezoek daar ook de museumhaven
voor historische vissers- en vracht
schepen uit de 19e en 20e eeuw.

‘Passie en Strijd’ en ‘Disponibel’.
Verder kunnen er vaartochtjes
worden gemaakt tegen betaling,
zie hiervoor de website van Varend
Erfgoed Hoorn.

Ook zijn er aan de Oude Doelenkade
twee historische schepen te bezoeken:

MU Gratis toegang tot het
bezoekerscentrum.
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MUSEUMSTOOMTRAM

MARIATOREN

Van Dedemstraat 8

Breng een bezoek aan Museum
stoomtram in Hoorn en bewonder
een van de grootste collecties
stoomtrams van Nederland.
Vrijwilligers onderhouden de
beroemde locomotief Bello en de
andere locomotieven. De prachtige
treinen rijden nog steeds op kolenvuur.
Tijdens Open Monumentendag is een
bezoek aan het museumterrein in
Hoorn gratis en tegen een vergoeding
maakt u een rit met de stoomtram.
32
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BEGRAAFPLAATS

Achter de Vest 1
Centraal op het museumterrein
bevindt zich het werkplaatsgebouw
uit 1929, waar de stoomlocomo
tieven staan opgesteld en waar de
Tram voor Bello wordt gerestau
reerd. De werkplaatsloods is een
gemeentelijke monument.

MU Toegang gratis tijdens Open
Monumentendag. Ritten met de
stoomtram tegen betaling mogelijk.

De Maria- of Kruittoren is een
overblijfsel van de stadsverdediging
die in 1508 aangelegd werd. Deze
bestond uit een nieuwe wal met vijf
verdedigingstorens. Eind 19e eeuw
werden de verdedigingswerken
gesloopt. De Mariatoren bleef
gespaard. Het gebouw heeft enige
tijd gediend als kruitopslag.
Boven het zogenaamde bogenfries
ziet u de schietgaten. Op de begane
grond was een grote ruimte met

Keern 27
stookplaats en onder de toren is
nog de originele overwelfde kelder
aanwezig. Bij een restauratie in
1929 werd het dak vernieuwd en
kreeg de toren een nieuwe punt
gevel, naar ontwerp van architect
J. van Reijendam. Tegenwoordig kun
je hier overnachten, de toren is door
Vereniging Hendrick de Keyser her
bestemd als ‘bed en monument’.

Begraafplaats Keern dateert van
1831. Twee jaar eerder kwam er
in Nederland een verbod op het
begraven in en bij kerken. Plaatsen
met meer dan 1000 inwoners, dus
ook Hoorn, moesten minimaal 35
meter buiten de bebouwde kom een
begraafplaats aanleggen.
De oorspronkelijke ingang lag aan het
Keern. In 1960 werd deze verplaatst
naar het Dampten. Sinds de opening
van een nieuwe begraafplaats aan de

Berkhouterweg in 1969 is begraaf
plaats Keern nauwelijks nog gebruikt.
In 2017 zijn het oudste deel van deze
begraafplaats en een aantal bijzondere
graven aangewezen als gemeentelijk
monument. Het opslaghuisje naar
ontwerp van gemeentearchitect van
Reijendam kreeg deze status al in
1992.

OA Gidsen leiden u graag rond
over de begraafplaats. Om 11.30 uur
worden de nieuwe informatieborden
door de wethouders onthuld.
Zie voor meer informatie pagina 7.

Muziekschool
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FOTOTENTOONSTELLING OVER DE
PRAKTISCH VERDWENEN FRUITTEELT
IN BLOKKER EN ZWAAG

00
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HISTORISCHE FRUITKWEKERIJ
MET TUINDERSSCHOORSTEEN
Koewijzend 4, Blokker

Aan Koewijzend 4 vindt u één van
de laatste fruitkwekerijen waar u nog
een compleet beeld krijgt van een
historische fruitkwekerij. De schoor
steen stond aan de Kolenbergs
traat en is in 2014 naar dit perceel
verplaatst. De schoorsteen dateert
van 1929 -1930 en is circa 18,5 meter
hoog. Het ketelhuis is van 1943. Op
het erf staan bijzondere kniekassen
uit de jaren ’20 van de vorige eeuw.
In één daarvan wordt nog steeds de
34

Aliante
druif geteeld.
De bewaarschuur voor appelen is
gebouwd in 1938 en de tuinders
woning kwam tot stand in 1930. In
de voortuin ziet u een beschermde
hoogstamboom, een blonde
goudreinet ‘Boskoop’.

00

HERVORMDE KERK BLOKKER
Westerblokker 105, Blokker
De Hervormde Kerk van Blokker
is in oorsprong een middeleeuwse
kerk. Tijdens de herbouw in 1830 is
de laatgotische toren gehandhaafd
en zijn de middeleeuwse kapspanten
hergebruikt.
Tegen de gepleisterde noordgevel
ziet u gemetselde verdikkingen die
stevigheid geven aan de muur, dit
noemen we de steunberen. Bij de
overige gevels ziet u pilasters, dit
zijn de smallere en kleinere verticale

banden. Door het gebruik van pilas
ters, kroonlijst en rondboogvensters
krijgt de kerk een neoclassicistische
uitstraling.
In het interieur kunt u onder meer
een rijk versierde eiken preekstoel
uit 1657 en een Ypma-orgel uit 1871
bekijken.
In de toren (met ingesnoerde spits)
hangt een door Goebel Zael gegoten
klok uit 1537.

FOTO’S: CORRIE BALK
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Op de zandkreekrug, lopend
van Schellinkhout via Blokker naar
Wognum, was de grond bijzonder
geschikt voor fruitteelt. Appels,
peren, pruimen, hazelnoten, kersen,
bessen en kruisbessen werden met
het hele gezin geoogst.
In 1909 werd zowel in Blokker als
in Zwaag een veiling opgericht.
Respectievelijk: Op Hoop van Zegen
en Bangert & Omstreken. De oogst
wordt aanvankelijk per schuit en later
per vrachtwagen naar de veilingen
gebracht. De Bloeiende Bangert
was in het voorjaar een toeristische
attractie waar veel publiek van

heide en verre op af kwam. Enkele
dingen herinneren hier nog aan de
fruitteelt. Soms een oude hoogstam
perenboom of een pruim op de
slootkant. De historische tuin van
de familie Balk aan de Koewijzend 4
herinnert nog aan die tijd met de
veel voorkomende druivenkassen.
Tijdens de tentoonstelling is er ook
een informatiestand van de Pomolo
gische vereniging.
Mocht u een appel of perenboom in
uw tuin hebben en weet u daar niet
de naam van, dan is er zeker iemand
aanwezig die u verder kan helpen.
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Luxe wanddecoraties
voor jouw interieur
PosterStudio21 biedt luxe wanddecoraties aan in een zeer
hoge kwaliteit tegen de laagste prijs van Nederland en België.
Ga naar www.posterstudio21.nl en maak een keuze uit een
ruime collectie schitterende beelden. Kies het formaat en
bestel hem op fotopapier, aluminium of plexiglas.
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ST. MICHAËLSKERK
Westerblokker 44

De voormalige R.K. St. Michaëlskerk
uit 1852-1853 is een ontwerp van
architect Theo Molkenboer. De kerk
heeft neo-romaanse halfronde ramen,
pinakels en een neogotische toren.
Rond 1972 verliest de kerk haar gods
dienstige functie en raakt zo in verval
dat het de toren en pinakels verliest.
Daarna wordt de kerk gebruikt als
tapijtwinkel en krijgt de bijnaam
‘Tapijtkerk’. Vanaf 2000 staat de kerk
leeg. Stichting Stadsherstel Hoorn
koopt de kerk in 2013. In 2014 worden
36
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replica’s van de torenspits en pinakels
teruggeplaatst. Eind 2017 wordt de
kerk verbouwd tot kantoorruimte.
Kerkelijke elementen als glas in lood
zijn behouden. Bij het verwijderen
van verflagen kwamen oorspronke
lijke beschilderingen tevoorschijn.
Reclamebureau Groeier! is sinds 2018
huurder en heeft de kerk omgedoopt
tot ‘Blokkerk’; broedplek van creatieve
oplossingen voor bedrijven.

OA Luister van 11.00 tot 16.00 uur
naar akoestische concerten van de
bands Heerenleed en Bottle up and Go
in het genre bluegrass country muziek.

BEGRAAFPLAATS

Hoek Drieboomlaan/Holenweg
De rooms-katholieke begraafplaats
is aangelegd in 1871. De bekende
Hoornse architect A.C. Bleijs heeft
het geheel ontworpen.
De begraafplaats kreeg een concen
trische aanleg met een cirkelvormig
middendeel en een ovaal buitenste
gedeelte. Het rechthoekig aange
legde gedeelte is een uitbreiding van
1887. De kapel is in neogotische stijl
ontworpen en heeft een dakbedek
king van zeldzame Oegstgeester

dakpannen. Een pannenfabriek in
Oegstgeest maakte deze schulpvor
mige dakpan van 1852 tot 1914. Op
de begraafplaats ziet u twee monu
mentale platanen en een prachtige
paardenkastanje.
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STICHTING STADSHERSTEL
HOORN IS 50 JAAR

ander soort objecten. Zoals in 1993 de Maria Kapel,
ooit onderdeel van het Mariaklooster aan de Korte
Achterstraat en nu een tentoonstellingsruimte en
cinema voor hedendaagse beeldende kunst. In 1999
realiseert Stadsherstel de restauratie van een ander
bijzonder en beeldbepalend object: een voormalig
kaaspakhuis aan de Appelhaven. Het kaaspakhuis
wordt omgebouwd tot zeven appartementen, een
garage en een kantoor. Ook het imposante VOCpakhuis uit 1606 aan Onder de Boompjes en de
Pakhuisstraat is een bijzonder project dat Stadsher
stel in 2003 onder handen neemt. Een heel ander
soort project heeft Stadsherstel gerealiseerd op het

22 augustus 1972 is de geboortedatum van Stichting Stadsherstel Hoorn.
Dit jaar viert Stadsherstel dus haar vijftigste verjaardag! In die vijftig jaar heeft
Stadsherstel zo’n vijftig panden, objecten en complexen in vervallen staat gekocht,
gerestaureerd en weer verkocht. Daarbij zijn ruim 115 woningen gerealiseerd
of verbeterd. Het betreft voornamelijk monumenten, maar ook panden die een
beeldbepalende functie of historische waarde hebben in Hoorn.
OPRICHTING STADSHERSTEL
Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog
verrijzen er vooral nieuwe uitbreidingswijken in de
steden, terwijl de binnensteden verpauperen. Door
ontbrekende mogelijkheden van de gemeente, werd
er bij verval eerder gekozen voor nieuwbouw dan

voor restauratie. Begin jaren ’70 komen bewoners
en betrokken burgers in opstand; men is in het hele
land klaar met nieuwbouwprojecten die uit de grond
worden gestampt. Er komt steeds meer aandacht
voor het historisch stadsgezicht. ‘Stadsherstellers’
laten zich steeds meer in de steden zien en waar
schuwen voor verval en verlies van historisch gezien
interessante gebouwen. Zo ook in Hoorn en dat
zorgt voor de oprichting van Stichting Stadsherstel
Hoorn in 1972.
En vervallen waren alle restauratieprojecten die
Stadsherstel Hoorn heeft gerestaureerd. Vooral in
het begin kocht Stadsherstel Hoorn niet zelden pan
den aan die door slecht onderhoud en leegstand op
instorten stonden. Zeer gevaarlijke vloeren, wandjes
opgetrokken van door lekwater aangetast karton
en kranten, verrotte balken en gammele trappen
zijn geen uitzondering. Een goede omschrijving van
hoe het eerste project van Stadsherstel, het Haven
kwartier, er toen bijstond. Niet voor niets heette

Italiaanse Zeedijk nummer 118 en 120
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Dal. Stadsherstel laat in 1985 het ernstig bescha
digde en verroeste hek herstellen. Daarnaast heeft
Stadsherstel eigentijdse nieuwbouw gerealiseerd,
zoals de in eind 1999 opgeleverde huisartsenpraktijk
‘Velius HOED’ aan het Jeudje.

OVER DE STADSGRENS
Twee keer ging Stadsherstel over de stadsgrenzen;
in 1989 realiseert Stadsherstel in Westerblokker de
restauratie van een vervallen maar nog authentieke
stolpboerderij uit 1659. Ook de inmiddels verval
len voormalig rooms katholieke St. Michaelkerk in
Westerblokker ontkomt niet aan een flinke restau
ratie van Stadsherstel. Na jaren van leegstand en
twee fases van omvangrijke restauratie is de kerk
sinds 2018 een broedplaats van creatieve mensen
en bedrijven.

VOC Pakhuis uit 1606

TEAM VRIJWILLIGERS
Stadsherstel daarom bij oprichting nog ‘Stichting
Havenkwartier’. In 1973 wordt de naam omgedoopt
naar Stichting Stadsherstel Hoorn.

Al vijftig jaar pakt Stadsherstel projecten aan, waar
anderen geen (financieel) brood in zien. Dat is moge
lijk doordat zij werkt zonder winstoogmerk en zich bij
elk nieuw project weer inspant om extra financiële
middelen te verkrijgen. Maar het is vooral mogelijk
door de enthousiaste inzet van een klein team van
vrijwilligers. Vrijwilligers die hart hebben voor de
VOC-stad Hoorn en er alles aan willen doen om
het erfgoed en daarmee de historie van de stad te
behouden. Trouwe vrijwilligers ook, want vier van
de negen bestuursleden zijn al meer dan 20, 30 en
zelfs 40 jaar betrokken bij de stichting!

MEER DAN ALLEEN WONINGEN
Het allereerste project van Stadsherstel is die aan
de Italiaanse Zeedijk nummer 118 en 120, de eerste
twee van totaal negen woningen uit het Haven
kwartier die Stadsherstel redt van de sloop. Eindelijk
heeft de Italiaanse Zeedijk weer iets van de glans
terug die het ooit in de Gouden Eeuw had. Sindsdien
zijn er tientallen woningen gerestaureerd, maar ook

Het voormalig kaaspakhuis aan de Appelhaven

WANDELBOEKJE STADSHERSTEL
HOORN
Vol trots kijkt het bestuur dan ook terug op
50 jaar ‘stadsherstellen’ en daar wil zij u graag in
meenemen. Daarom heeft Stadsherstel Hoorn
een wandelboekje uitgebracht die u meeneemt
langs alle projecten die zijn gerealiseerd in die
vijftig jaren. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar info@stadsherstelhoorn.nl.

Stolpboerderij Barmhartige Sameritaan
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Stadsherstel Hoorn: 50 jaar met het oog op de stad van morgen
Gebouwen vertellen veel over de geschiedenis, ontwikkeling en

En ook na 50 jaar ‘stadsherstellen’ zijn wij nog lang niet klaar,

mensen van een stad. Het is het erfgoed dat de stad Hoorn zo

want ook in de toekomst gaan wij door met ons team van

bijzonder maakt! Daarom spant Stichting Stadsherstel Hoorn

enthousiaste vrijwilligers! Misschien kent u wel een waardevol

zich al 50 jaar in om het gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te

pand dat dreigt te verkommeren, waar niemand raad mee weet

bewaren.

en waarvan u denkt: “Misschien is dat wat voor Stadsherstel?”
Laat het ons weten en we gaan de mogelijkheden onderzoeken.

Sinds 1972 zijn wij, als reactie op de verpaupering en het

Zo zorgen we er samen voor dat het prachtige erfgoed van

sloopbeleid van toen, actief met het aankopen en restaureren

Hoorn ook in de toekomst bewaard blijft.

van panden die van historisch belang zijn of een beeldbepalende
waarde hebben. In de afgelopen 50 jaar heeft Stadsherstel zo’n
vijftig panden, objecten en complexen in vervallen staat gekocht,
gerestaureerd en de meeste weer verkocht. Daarbij zijn ruim 115
woningen gerealiseerd of verbeterd.

www.stadsherstelhoorn.nl
info@stadsherstelhoorn.nl

